הציטוטים באוסף זה נלקחו מן הספרים :בודהיניאנה ,טעם של חופש ,ברכה שקטה ביער ,טיפוח
הריכוז ,ראיית הדרך ,לחיות את הדהרמה ,מזון ללב ו-האב המכובד.
מעט מהציטוטים נלקחו מאוסף אישי שעד כה לא פורסם.

תרגום :דיתי רבנר
צילום ועיבוד צילומים :דיתי
תודה למורה המכובד פניננדו בהיקהו ,על הערות מאירות.
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יום אחד בא לאג’הן צ'ה אדם שאינו נזיר ,ושאל אותו מי הוא אג’הן צ'ה?
אג’הן צ'ה שהבחין שהאיש אינו מלומד בדהרמה ,הצביע על עצמו ואמר "זה ,זה אג’הן צ'ה".

בהזדמנות אחרת מישהו אחר שאל את אג’הן צ'ה את אותה שאלה.
הפעם ,כשהבחין שהבנת השואל את הדהרמה גבוהה יותר ,אג’הן צ'ה ענה לו" :אג’הן צ'ה? אין אג’הן צ'ה!"

הקדמה
כאשר אנשים אמרו לאג’הן צ'ה שבלתי אפשרי להם לתרגל את הדהרמה בחברה ,תשובתו היתה בשאלה" :אם
אדקור אותך בחזה במקל בוער ,האם תאמר' :אני סובל באמת ,אך מאחר ואני חי בחברה זו איני יכול להימלט
מהסבל?"
תשובתו של אג’הן צ'ה אינה שונה ממשל הבודהה אודות החץ המורעל .הבודהה דיבר על אדם שנורה בו חץ
וה ַק ָשת.
הק ֶשת ַ
מורעל שאינו מאפשר לאיש לשלוף את החץ לפני שיענו לשאלותיו על מקור החץֶ ,
הבעיה היחידה היתה שהאדם הפצוע ימות כנראה לפני שיקבל תשובה על כל שאלותיו .על האדם הפצוע היה
להבין שכואב לו והוא גוסס ,ועל כן צריך להיעשות דבר-מה בדחיפות.
אג’ הן צ'ה מדגיש נקודה זו שוב ושוב בלימוד :אתה סובל; עשה משהו מיד בענין זה! הוא לא היה מבזבז זמן-
דיבור על שלווה ,תבונה ,או מצב הארה ,אלא על תירגול של מודעות מתמדת למתרחש בגוף ובתודעה ברגע
הנוכחי ,ללמוד כיצד פשוט להתבונן ולהניח .מדיטציה ,היה אומר ,איננה קבלת דברים אלא היפטרות מדברים.
אפילו כשהיה נשאל על השלווה שאדם יכול להשיג בתרגול ,היה מעדיף לדבר על הבלבול שצריך להיפטר ממנו,
מפני ,כפי שהיה אומר ,ששלווה היא סופו של הבלבול.
אוסף זה אינו מלמד רק על סבל ותרגול מדיטציה ,אלא נותן לנו תובנה באשר לאי-קביעות ,מוסר ,אין-אני וכו'.
אנו מקווים שספרון זה יהיה בן -לוויה לקורא ,ו"חבר טוב" ברגעים של הרהור שקט ,ואולי יקבל מבט על "אין
אג’הן צ'ה" אשר היה נוהג לומר" :אני תמיד מדבר על דברים שיש לפתח ועל דברים שיש לוותר עליהם ,אך
באמת ,אין מה לפתח ואין על מה לוותר".
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על המכובד אג'הן צ'ה
אין ביוגרפיה מדויקת וכרונולוגית של אג'הן צ'ה.
למעשה ,הידע על חייו בא מהקלטות של שיחות דהרמה אך מקור זה אינו נותן אינפורמציה מושלמת .בהקלטות
שנשארו נראה שאג'הן צ'ה דיבר עם הנזירים באופן שונה משדיבר עם אנשים פשוטים ,והיה נפתח יותר לספר על
עצמו כאשר דיבר עם נזיר ביחידות .הרשימה הבאה מלוקטת ממקורות אחדים.
ההקדמה לספרים "אוסף מחשבות של אג'הן צ'ה".
ושיחותיו של  Ajahn Jayasaroעל הביוגרפיה של אג'הן צ'ה.
http://www.ajahnchah.org/videos.htm
***
 - 1918המכובד אג'הן צ'ה נולד ב 17-ליוני 1918 ,בכפר הקטן באן גֹור ( )Bahn Gorליד עיר המחוז אובון רצ'טאני
( )Ubon Rachathaniבצפון מזרח תאילנד ( .)Isaanאזור זה היה מופרד ממרכז תאילנד ע"י יער גדול והאנשים
נחשבו לפשוטים ופחות משכילים ,אך רוב מורי הדהרמה הגדולים באו משם ,ומהם כאלו שנודעו כנזירים מוארים.
משפחתו היתה עשירה יחסית ,בעלת אדמות ,מקנה וגידולי טבק ,היה החמישי מ 11 -ילדים.
 - 1926התחיל ללמוד בגיל  , 8הלימודים בימים ההם היו במנזרים ,למדו במנזר קרוא וכתוב ,מוסר ומקצועות ,בין
שנתיים לשלוש שנים .בגיל  9עבר להתגורר במנזר ,המנזרים בכפרים היו לב הכפר ,ומלבד בית-ספר שימשו כמקום
לינה לעוברי אורח ,בית חולים ומרכז חברתי ותרבותי .הנזירים היו אומנים וגם מקור לרוחניות.
אג'הן צ'ה אמר שהיתה לו משיכה לחיי נזירות עוד מגיל צעיר אולי מחיים קודמים .פעמים אחרות אמר שעבר למנזר
מאחר ונמאסו עליו עבודות הבית שהוטלו עליו בשהותו בקרב משפחתו.
לאחר  4שנים במנזר כמשרת את הנזירים היה למתלמד ולמד תאי (להבדיל מן הדיאלקט המקומי הנקרא איסאאן)
טקסטים בודהיסטים בפאלי וכן שינן את הדיקלומים.
 - 1934בגיל  ,16המורה שלימד אותו יעץ לו לעזוב את המנזר ,אג’הן צ'ה הסיר את הגלימה וחזר לעבד את אדמות
המשפחה .בגיל  19התאהב בנערה .אך חבר אחר התחתן איתה .הוא התוודה ש 7-שנים לאחר היותו נזיר עדיין
חשב על הנערה.
 - 1938בגיל  20הבין שכל רצונו הוא להיות נזיר ,ב  26לאפריל  1939הוסמך הסמכה מלאה לנזירות.
 - 1941בחיפוש אחר מורים עבר למנזר אחר ומצא מורה בצפון אובון ,מחוז הולדתו .זו היתה פגישתו עם אג'הן מון.
 - 1943חזר לשהות ליד אביו הגוסס ,מחלתו ומותו של האב העלו בו שאלות רבות על חיים ומוות ,יתכן וזו התקופה
בה החל לעשות מדיטציה וכן החל לחיות חיי נזיר מלאים.
 - 1945החליט לעזוב את המנזר ויצא לדרך למרכז תאילנד ,מרחק של מאות ק"מ ,הוא מדבר על כך שהיה זה כמו
לעזוב את הבית ,וזו פעם ראשונה שהיה בעצם לנזיר יער ,תירגל קשיים רבים שיש להתגבר עליהם ,כמו חוסר
הביטחון בקבלת המזון (תירגול של נזיר טודונג . ,)tudong bhikkhu -חשוף למחלות ,סכנה מחיות טרף ונחשים.
הרבה לתרגל במקומות של שריפת הגופות.
בדרכו נשא "גְ לֹוט"  -מעין מטריה שהיתה סימן ההיכר של נזיר נודד' ,מחסה' יחסי ביער.
 – 1946אג'הן צ'ה נשאר במנזר במרכז תאילנד כנזיר יער.ומשם יצא למסעות התבודדות רבים .בנדודיו שמע רבות
על אג'הן מאן ,מייסד ז רם נזירי היער שהיה לו ידע תיאורטי רב וכן ידע בתירגול מדיטציה ,והחליט לנסוע אליו.
למרות שלמד עם אג’הן מאן רק ימים ספורים ולא הצטרף לזרם ה"דהַ ַמהיּוט" שאג’הן מאן היה שייך אליו פורמלית,
ראה אג’הן צ'ה מאותה פגישה והלאה את אג’הן מאן כמורה עיקרי .מורה נוסף שהשפיע עליו מאד הוא לּונגּ-פֹו
טונרה – מורה ברוח מסוימת של זן ,אדם יותר מוחצן ,וכעסן (יחסית לנזיר) נאמר עליו שהגיע להארה לאחר  6שנים.
 – 1948כאשר הרגיש שנעצר במדיטציה נסע לבקר את אחד מתלמידיו של אג'הן מאן ,אג'הן מואן שהיה גם מורה,
ודיבר איתו על המעצור שחש ,הנזיר ייעץ לו שכל דבר יש לראות כחולף ,ידיעת שיוויון נפש ובהירות.
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פריצת דרך נוספת היתה בהבנה שאין משמעות כלום ,שאין סביבו דבר וכך גם בפנימיותו .המשיך דרומה לאובון,
שם הצטרפו אליו תלמידיו הראשונים.
 - 1950נסע שוב לבנגקוק לחקר הדרך .שנה מאוחר יותר יצא לנדודי התבודדות ,פעמיים בשנה היה בא למנזר
ללמד.
 - 1954בהיותו בן  36אמו ואחיותיו הזמינו אותו להקים מנזר בשטח ביצה ויער שורץ חיות-טרף סמוך לכפר הולדתו.
שם תלה את ה"גְ לֹוט" שלו והחל להקים את מנזר ווָאט נֹונְ ג ּפַ ה ּפֹונְ ג .התרגול שדרש מעצמו וגם מתלמידיו היה מאד
ק שה וקפדני אך עם זאת היה מורה אהוב ונערץ ובהדרגה התפרסם כמורה מואר :תחילה בחוגי נזירי היער ואחר
כך בחוגים רחבים ובתאילנד כולה.
 - 1967בזמן מלחמת וויאטנאם נחשפו גם צעירים מערביים לבודהיזם התאילנדי ,וחלקם היו לנזירים .אלו מהם
שחיפשו ברצינות מורים גדולים שמעו גם על אג’הן צ'ה .הנזיר המערבי הראשון שהגיע אל אג’הן צ'ה ב 1967-היה
אג’הן סומדהו.
 – 1975הקים עבור תלמידיו המערביים את ווָאט ּפַ ה ַננַצָ 'אט (מנזר היער הבינלאומי) במרחק  7ק"מ מווָאט נֹונְג ּפַ ה
ּפֹונְ ג ,והעמיד בראשו את אג'הן סומדהו .זה היה הראשון משרשרת של מנזרי-בת שהוקמו על ידי אג’הן צ'ה ותלמידיו
בתאילנד ובעולם כולו .מספר מנזרים אלו עולה היום על  300בתאילנד ובמערב.
כאשר הדגש הגדול במינזרים אלו הוא על מדיטציה ועל עבודות היד של הנזירים כלומר צביעה ותפירת גלימות,
עבודות ניקיון ותחזוקה של המינזרים ,וכן הקפדה גדולה על התבודדות ומדיטציות-הליכה ביער( .טודונג)  ,הוראותיו
הקפדניות של אג'הן צ'ה ממשיכות להישמר בתשומת לב ובתבונה תוך שימור פשטות החיים הנזיריים בכל רמה,
מה שמאפשר ללמוד את הדהמה גם בימינו אנו.
 - 1977אג'הן צ'ה הוזמן ע"י אגודת הסנגהה האנגלית לבקר בבריטניה ,תלמידיו המערביים המכובד סומדהו וכן
המכובד קהמאדהמו נלוו אליו ,לאחר מכן הם נשארו בלונדון והקימו את המרכז בהמפסטד .ב 1979-כאשר אג'הן
צ'ה ביקר בבריטניה שוב ,הוקם המנזר הבודהיסטי הראשון בססאקס .לאחר מכן ביקר אג’הן צ'ה ולימד באמריקה
ובקנדה .לאחר נסיעה זו מצב בריאותו החמיר כתוצאה מסיבוכים של מחלת הסכרת ,והוא השתמש במצב בריאותו
המתדרדר כדוגמא לאי-קביעות.
 - 1981לפני סוף עונת הגשמים בהיותו כבן  ,63אג’הן צ'ה נלקח לבית חולים בבנגקוק לניתוח ,הניתוח לא הצליח
ותוך כמה חודשים הוא הפסיק לדבר ,ומצבו התדרדר כך שלא יכול היה להניע את רגליו ולמעשה היה משותק וצמוד
למיטה .מאותו זמן והלאה הוא טופל ע"י תלמידיו המסורים.
אג'הן צ'ה נפטר ב 16-בינואר  1992בגיל  .73יותר ממיליון איש השתתפו בהלוויתו ובמנזר וואט נונג פה פונג הוקמה
לזכרו סטופה (בתאיֵ :צ ִ'די) גדולה .רוב תלמידיו מאוגדים עד היום בסנגהה השומרת ומעבירה הלאה את סגנון
הלימוד שלו.
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מסורת נזירי היער
(מתוך ההקדמה לכתבים " )The Collected Teachings of Ajhan Chah
המכובד אג'הן צ'ה הזכיר לעתים תכופות לתלמידיו את חשיבות היער ,הבודהה נולד ביער ,היה למואר ביער ומת
ביער.
ברוב חייו הבוגרים של אג'הן צ'ה היה מתרגל בודהיזם שהיום אנו קוראים לו 'מסורת נזירי היער' ,מסורת של
תורת הבודהה ,אג'הן צ'ה הקפיד לתרגל לפי הכללים שנתן הבודהה לתלמידיו בימי חייו.
מסורת זו היא ענף של האסכולה הבודהיסטית הדרומית ,במקור ידועה כ  Therasבפאלי ,ויותר מאוחר כונתה
אסכולת התראוואדה' .תראוואדה' פירושה "תורת הזקנים' ,וזו התורה מאז ועד היום.
האתוס של המסורת מאופיין ' :כך הבודהה אמר ועל כן כך נעשה זאת'"( .כך שמעתי") .
בסרי לנקה השתמר במשך שנים הבודהיזם התראוודי והתפשט לדרום מזרח אסיה ומאוחר יותר גם למערב.
גם כאשר הבודהיזם נעשה ממוסד יותר באזור גיאוגרפי זה ,נשארה יראת כבוד ללימוד המקורי ,עם כבוד לסגנון
החיים שבו חי הבודהה והסנגהה המקורית ,וכן הקפדה על מודל המנזרים ששכנו ביער בזמנים קדומים ועד לימינו
אנו.
במשך ההיסטוריה היו עליות וירידות ,היו תקופות שהבודהיזם שגשג והתפתח ,ולאחר מכן נעשה מושחת
והתמוטט ,אך תמיד קבוצה קטנה היתה חוזרת ליער בכדי לחזור למקורות הלימוד.
זוהי תבנית שהשתמרה במשך מאות רבות .בזמנים מאוחרים יותר בתאילנד מאמצע המאה ה 19-העמדה
השמרנית טענה שלא ניתן להגיע להארה בזמנים אלו וכן לא להיות בג'הנה (דרגת מדיטציה) .נזירי היער לא
הסכימו עם טענה זו ,על כן נחשבו ,ע"י ההיארכיה המנזרית של אותו זמן כעושי צרות ועצמאים בדעותיהם ,מה
שהסביר למעשה מדוע רבים מהם (כולל אג'הן צ'ה) לא נכללו בזרם המרכזי של ה'לימוד' הנזירי אלא יצרו דרך
שונה של התראוודה המתמקדת פחות בלימוד מהספרים ומתמקדת בדרך חיים וניסיון אישי.
זה למעשה היה הרקע אשר דרש התחדשות ,ותחייה למסורת היער.

אג'הן מאן – Ajahn Mun Bhuridatta
ללא המכובד אג'הן מאן מסורת נזירי היער לא היתה קיימת.
המכובד אג'הן מאן נולד במחוז אובון בערך ב .1870
לאחר שהוסמך לנזירות פנה ל אג'הן סהו  ,Saoאחד מנזירי היער הבודדים באותה תקופה ,וביקש ללמוד ממנו
מדיטציה ,אג'הן מאן הבין שנחוצה דבקות קפדנית במשמעת הנזירית החיונית מאוד להתקדמות רוחנית.
אג'הן מאן ראה חשיבות רבה למדיטציה ולמשמעת קפדנית בכללי הנזירות ,היום לימוד זה מובן ,אך בימי באזור בו
חי בתאילנד התרשלו הנזירים במשמעת ובכללי התרגול הנזירי ואף את המדיטציה בחנו בחשד.
אג'הן מאן הסביר בהצלחה והדגים את התועלת שבמדיטציה ,שמו יצא למרחוק.
בקרב הקהילה הנזירית ראו בו דוגמא לרמה גבוהה וסמכות חשובה ללימוד מדיטציה ,אג'הן מאן נחשב בין המורים
הרוחניים החשובים והנערצים בארצו.
רוב מורי המדיטציה החשובים במאה ה 20היו מתלמידיו והושפעו רבות וביניהם אג'הן צ'ה אשר למד ממנו דבקות
והקפדה בתירגול מדיטציה.
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לידה ומוות
.1
יהיה זה תרגול טוב לשאול את עצמך בכנות רבה" ,למה נולדתי?"
ְש ַאל עצמך בבוקרְ ,ש ַאל אחר צהריים ְש ַאל בלילה...
כל יום.
.2
לידתנו ומותנו חד הם .אין אחד ללא השני .מעט משעשע לראות איך במקרה מוות אנשים בוכים בעצב ולעת
לידה צוהלים בשמחה .זו אשליה .אני חושב שאם באמת ברצונך לבכות ,מוטב יהיה לבכות כאשר מישהו נולד.
בכה על שורש הדבר ,כי אם אין לידה אין מוות.
התוכל להבין זאת?
.3
ניתן לשער שאנשים יוכלו להעריך כיצד זה לחיות בבטנו של אדם .כמה לא נוח זה יכול להיות!
ראה עד כמה זה קשה לחיות בבקתה ולו אף ליום אחד .סגור את כל הדלתות והחלונות וכבר אתה נחנק .איך
זה יהיה לשכב בבטנו של מישהו תשעה חודשים?
למרות זאת אדם רוצה להיוולד שוב! אתה יודע שזה לא יהיה נוח שם ,ועדין אתה רוצה לדחוף ראשך ושוב לתת
צווארך בלולאת החבל.
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.4
למה נולדנו? נולדנו בכדי לא להיות חייבים להיוולד שוב.
.5
כאשר אדם אינו מבין מוות ,החיים יכולים להיות מבלבלים מאד.
.6
הבודהה אמר לתלמידו אננדה לראות את אי-הקביעות ,לראות מוות בכל נשימה .אנו חייבים לדעת את המוות;
אנו חייבים למות כדי לחיות .מה פירוש הדבר? למות זה להגיע לסוף כל הספקות שלנו וסוף כל השאלות שלנו,
ורק להיות עם מציאות ההווה .אינך יכול למות מחר; אתה חייב למות עכשיו .האם תוכל לעשות זאת? אם תוכל,
תדע את השקט שבחוסר השאלות.
.7
המוות קרוב כמו הנשימה שלנו.
.8
אם אתה מתרגל כראוי ,לא תחוש פחד כאשר תחלה ,ולא דאגה כאשר אדם אחר מת .כאשר תגיע לבית חולים
לטיפול ,תחליט בתודעתך שאם תחלים זה בסדר ,אם תמות זה גם בסדר .אני מבטיח לך שאם הרופאים יאמרו
לי שיש לי סרטן ואני עומד למות בעוד כמה חודשים ,אני אזכיר לרופאים" :תיזהרו ,מאחר ומוות יגיע גם אליכם.
השאלה היא רק מי ימות קודם ומי אחר כך ".הרופאים אינם עומדים לרפא מוות או למנוע מוות .רק הבודהה
היה רופא כזה ,על כן מדוע לא להשתמש בתרופה של הבודהה?
.9
אם אתה מפחד ממחלה ,אם אתה מפחד ממות ,כדאי שתהרהר מאין באו .מאין הם באים? הם עולים מלידה.
לכן אל תתעצב כאשר מישהו מת – זה רק הטבע ,והסבל של אותו אדם בחיים אלה מגיע לסיום .אם תרצה
להיות עצוב ,היה עצוב כאשר אנשים נולדים" :הו ,לא ,הם באו שוב .הם יסבלו וימותו שוב!"
.10
"זה שיודע" יודע בבהירות שכל התופעות המותנות אינן מהותיות .לכן "זה שיודע" לא נעשה שמח או עצוב,
מאחר ואינו נגרר אחרי התנאים המשתנים .להיות שמח ,זה להיוולד ,להיות מיואש ,זה למות .כשמתנו ,אנו
נולדים שוב ,כשנולדו אנו שוב מתים .כך לידה ומוות מרגע אחד למשנהו הינם הסחרור האינסופי של גלגל
הסמסרה.
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גוף
.11
לו יכול היה הגוף לדבר ,היה אומר לנו כל היום" :אתה יודע ,אתה לא הבעלים שלי" .למעשה הגוף אומר לנו
זאת כל הזמן ,אך זו שפת הדהרמה ,לכן איננו יכולים להבין זאת.
.12
מצבים אינם שייכים לנו ,יש להם מהלך התפתחות טבעית משלהם .איננו יכולים לעשות דבר באשר למצבו של
הגוף .אנו יכולים ליפות אותו מעט ,לעשותו מושך ונקי לזמן-מה ,כאותן צעירות הצובעות את השפתיים
ומאריכות ציפורניים ,אך כאשר גיל זיקנה מגיע כולם נמצאים באותה סירה .זו דרכו של הגוף ,אין לנו דרך
אחרת .אך את התודעה ניתן לשפר וליפות.
.13
לו הגוף שלנו היה באמת שייך לנו ,הוא היה מציית לפקודות שלנו .אם נאמר לו "אל תזדקן" או "אני אוסר עליך
לחלות" ,האם הוא מציית לנו? לא! הגוף לא מציית ,אנו רק שוכרים "בית" זה ,לא בעלים שלו .אם נחשוב שהגוף
שייך לנו ,נסבול כאשר יגיע היום לעזוב אותו .אך במציאות ,אין דבר כזה עצמי קבוע ,שאינו משתנה או מוצק
שאפשר לאחוז
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נשימה
.14
יש אנשים הנולדים ומתים ומעולם ,אף לא פעם אחת ,לא שמו לב לנשימה שלהם הנכנסת ויוצאת מהגוף .זה
המרחק שהם חיים מעצמם.
.15
הזמן הנכון – "עכשיו".
.16
אתה אומר שאתה עסוק מכדי לתרגל .האם יש לך זמן לנשום? תרגול (מדיטציה) הוא הנשימה שלך .מדוע יש לך
זמן לנשום ולא לתרגל? נשימה הינה חיונית לחיי בני-אדם .אם אתה רואה את תרגול הדהרמה חיוני לחייך,
נשימה ותרגול הדהרמה חיוניים באותה מידה.
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דהרמה
.17
מהי דהרמה? מה היא לא?
.18
כיצד הדהרמה מלמדת דרך נאותה לחיים? הדהרמה מראה לנו כיצד לחיות .יש לה דרכים רבות להראות זאת
– על סלעים או עצים או על מה שמולך .הדהרמה היא לימוד ללא מילים .על כןַ ,ה ְשקט את התודעה ,את הלב,
ולמד להתבונן .תמצא את כל הדהרמה מתגלה כאן ועכשיו .וכי על איזה זמן ומקום אחר אתה מתכוון להתבונן?
.19
תחילה אתה מבין את הדהרמה בעזרת המחשבות .אם תתחיל להבין ,תתרגל אותה .ואם תתרגל אותה ,תתחיל
לראות אותה .וכאשר תראה אותה ,אתה הוא הדהרמה ולך אושר הבודהה.
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.20
את הדהרמה יש לגלות על ידי התבוננות בלב שלך ולראות את אשר הוא אמת ואת שאינו אמת ,את אשר מאוזן
ואת שאינו מאוזן.
.21
קיים רק קסם אחד ,קסם הדהרמה .כל קסם אחר הוא אשליה כתעלול קלפים .זה מסיח את הדעת מהמשחק
האמיתי :יחסינו לחיי אדם ,ללידה ,למוות ולחופש.
.22
כל מה שתעשה ,עשה זאת כדהרמה .אם אינך חש בטוב תתבונן פנימה .אם אתה יודע שזה לא נכון ועדיין עושה
זאת ,זהו זיהום.
.
.23
קשה למצוא את אלו המאזינים לדהרמה ,אשר זוכרים את הדהרמה ומתרגלים אותה ,המשיגים את הדהרמה
ונוכחים בה.
.24
הכל דהרמה אם יש בנו תשומת לב .כאשר אנו רואים את החיות הבורחות מסכנה ,אנו רואים שהן ממש כמונו.
הן נמלטות מסבל ורצות לקראת אושר ,גם בהן יש פחד .הן חוששות לחייהן ממש כמונו .כאשר אנו רואים
לאמיתו-של-דבר ,נראה שכל החיות ובני-אדם אינם שונים זה מזה .כולנו שותפים ללידה ,זיקנה ,חולי ומוות.
.25
ללא קשר לזמן ומקום ,כל תרגול של דהרמה מגיע לשלמות במקום שאין בו כלום .במקום של כניעה ,ריקות,
הנחת הנטל .זה הוא הסיום.
.26
הדהרמה אינה רחוקה .היא ממש איתנו .אינה על מלאכים בשמים וכו' .הדהרמה פשוט עלינו ,על מה שאנו
עושים ממש עכשיו .תתבונן בעצמך .לעתים יש אושר ,לעתים סבל ,לעתים נחמה ,לעתים כאב ...זו דהרמה ,האם
אתה רואה זאת? בכדי לדעת "זוהי דהרמה" עליך לעיין בניסיון חייך.
.27
ה בודהה מבקש שנפגוש את הדהרמה ,אך אנשים לומדים את המילים ,הספרים והכתבים העתיקים .זה מפגש
עם לימוד "על" דהרמה ,ולא לימוד "אמיתי" של הדהרמה כפי שלימד אותה המורה הגדול שלנו .כיצד יכולים
אנשים לומר שהם מתרגלים טוב ונכון אם הם עושים רק זאת? הדרך מתרחקת מהם.

13

.28
כאשר אתה מקשיב לדהרמה עליך לפתוח את לבך ולהשקיט את עצמך .אל תנסה לאגור את מה שאתה שומע או
לעשות מאמץ דקדקני לזכור כל מה שאתה שומע .בהתגלות הדהרמה הנח לה לזרום אל לבך ,והמשך לשמור
עצמך פתוח לזרימת הדהרמה ברגע הנוכחי .מה שנכון להישמר בזיכרון ישמר ללא מאמץ ,ככה ,בקצב שלו ולא
במאמץ מכוון מצידך.
.29
המלמד את הדהרמה אל לו לאלץ עצמו ,הלימוד צריך להיות מעצמו ולזרום בספונטניות בהתאם לנסיבות רגע
ההווה .אנשים נמצאים ברמות שונות של הבנה ,וכאשר אתה נמצא באותה רמה זה פשוט קורה ,הדהרמה
זורמת .לבודהה היתה היכולת לדעת את המזג ויכולת-ההבנה של תלמידיו .הוא השתמש באותה שיטה של לימוד
ספונטני .לבודהה לא היו יכולות על -אנושיות ללמד ,אלא שהבודהה היה רגיש לצרכים הרוחניים של האנשים
שבאו אליו ולימד אותם בהתאם.
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לב ותודעה
.30
רק ספר אחד כדאי לקרוא :הלב
.31
הבודהה לימד אותנו שכל מה שמציק לתודעתנו בתרגול  -קולע למטרה .זיהומי התודעה הם הנמצאים במצוקה,
לא התודעה! איננו יודעים להבחין מהי תודעתנו ומה הם זיהומי-התודעה .כל מה שאיננו מרוצים ממנו ,איננו
רוצים אתו כל קשר .דרך-חיינו אינה קשה .מה שקשה הוא חוסר שביעות הרצון ,אי ההסכמה איתה .זיהומי
התודעה שלנו הם הקושי .
.32
העולם נמצא במצב תזזיתי  .עם אי-יציבות העולם התודעה משתנה מאוהבת ללא אוהבת .אם נלמד להשקיט
את התודעה ,זו תהיה העזרה הגדולה ביותר שנושיט לעולם.
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.33
אם התודעה שלך שמחה ,בכל מקום שתימצא ,כאשר חכמה מתעוררת בך ,תראה אמת בכל מקום שתתבונן בו.
אמת היא הכל .כשם שמאז שלמדת כיצד לקרוא ...יכולת-קריאה תהיה עמך באשר תלך.
.34
אם אתה אלרגי למקום אחד ,תהיה אלרגי לכל מקום .אך לא העולם החיצוני הוא שגורם לך סבל .זה המקום
בתוכך פנימה.
.35
תתבונן בתודעה שלך .זה הנושא דברים חושב שיש לו דברים ,אך השם-לב חש רק בכובד .השלך את הדברים,
שחרר אותם ותמצא קלילות.
.36
התודעה במהותה שלווה .מחוץ לאותה שלווה ,חרדה ובלבול נולדים .כאשר מישהו רואה ויודע את אותו בלבול,
אז התודעה שוקטת שוב.
.37
בודהיזם היא דת של הלב .רק זאת .מי שמתרגל לפתח את הלב הוא זה שמתרגל בודהיזם.
.38
כאשר האור עמום ,לא קל לראות קורי עכביש ישנים בפינות החדר .אך כשהאור בהיר ,אפשר לראותם בברור
ולנקותם .כאשר התודעה בהירה ,תוכל לראות את זיהומי-התודעה שלך בבהירות ולסלקם.
.39
חיזוק התודעה אינו נעשה על-ידי תנועה כפי שנעשה חיזוק הגוף ,אלא על-ידי עצירת התודעה והבאתה למנוחה.
.40
מאחר ואנשים אינם רואים את עצמם ,הם עושים מעשים רעים .הם אינם מתבוננים בתודעה של עצמם .כאשר
אנשים מתכוונים לבצע מעשה רע ,הם מתבוננים היטב מסביבם לראות אם מישהו מתבונן בהם" :האם אמי
תראה אותי?" "האם בעלי יראה אותי?" "האם ילדיי יראו אותי?" "האם אשתי תראה אותי?" אם אף אחד לא
מתבונן ,הם ממשיכים בכוונתם לעשות זאת.
זה עלבון לעצמם .הם אומרים אף אחד לא רואה ,לכן במהרה הם מסיימים את מעשיהם לפני שמישהו יראה.
אך מה בנוגע לעצמם? האם הם לא "מישהו" מתבונן?
.41
השתמש בלב להקשיב ללימוד ולא באוזניים.
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.42
ישנם אלו העושים מלחמה עם זיהומי-התודעה ומכניעים אותם .זהו מאבק פנימי .אלו הלוחמים כלפי חוץ
משתמשים בהטלת פצצות וירי רובים ,הם כובשים ונכבשים .הכנעת האחר זו דרכו של עולם .בתרגול הדהרמה
אל לנו להילחם באחרים ,אלא לכבוש את התודעה שלנו ובסבלנות להתנגד למצבי-הרוח שלנו.
.43
מאין בא גשם? הוא בא מכל המים המלוכלכים שמתאדים מעל פני האדמה ,כמו שתן ומים שמשליכים לאחר
שטיפת הרגליים .האם זה לא נפלא שהשמים יכולים לקחת מים מלוכלכים אלו ולהפכם למים נקיים וטהורים?
התודעה שלך יכולה לעשות זאת גם עם הזיהומים שלך אם רק תניח לה.
.44
הבודהה אמר שאדם יכול לשפוט רק את עצמו ,ולא לשפוט אחרים ,לא משנה כמה הם טובים או רעים .הבודהה
מתווה את הדרך באמרו" :זו האמת" .האם התודעה שלנו היא כך או לא?
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אי-קביעות
.45
מצבים מתקיימים באמצעות שינוי .אי אפשר למנוע זאת .חשוב :האם אתה יכול לנשוף ללא שאיפה? האם זה
ירגיש טוב? או האם אפשר רק לשאוף? אנו רוצים שדברים יהיו קבועים .אך זה לא יכול להיות ,זה בלתי אפשרי.
.46
אם אתה מבין שכל הדברים אינם קבועים ,כל החשיבה שלך תשתנה בהדרגה ,ולא תצטרך לחשוב הרבה .כאשר
דבר-מה עולה ,כל שתצטרך לומר הוא" :או עוד אחד!" רק זה!
.47
כל דיבור המתעלם מאי-ודאות אינו דיבורו של החכם.
.48
אם אתה באמת רואה בבהירות אי-וודאות ,תראה את מה שוודאי .הוודאי הוא שבאופן בלתי נמנע דברים
חייבים להיות אי-וודאים ואין אפשרות אחרת .האם אתה מבין? לדעת רק זאת ,זו ידיעת הבודהה ,ובצדק
תרחוש הערכה וכבוד כלפיו.
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.49
אם התודעה שלך מנסה לומר לך שהגיעה לדרגת סוטאפאנה ( ,)sotāpannaלך ותקוד לסוטאפאנה .הוא עצמו
יאמר לך שהכל לא וודאי .אם תפגוש סקאדאגמי (  )sakadāgāmiלך וחלוק לו כבוד .כשיפגוש בך יאמר" :אין
ביטחון בדבר!"
אם יש אנאגמי ( ) anāgāmiתקוד בפניו .הוא יאמר לך דבר אחד" :אי וודאות!"
אם תפגוש אפילו אדם מואר ,תקוד בפניו ,הוא יאמר לך ביתר תוקף" :הכל אף יותר לא וודאי!"
שמע את המילים של הנעלים" :הכל הוא לא וודאי ,אל תיאחז בדבר!"
.50
לעתים אני הולך לראות מקומות קדושים שבהם מקדשים עתיקים .בכמה מקומות יש סדקים .יתכן ואחד
מחברי יעיר" :כמה חבל שנסדקו ,לא?" אני הייתי עונה" :אם הם לא היו סדוקים לא היה דבר כזה כמו הבודהה,
לא היתה דהרמה .קיימים סדקים מפני שזה ממש מתאים ללימוד של הבודהה".
.51
דברים מתנהלים בדרכם הטבעית .בין אם נצחק או נבכה עליהם ,הם מתנהלים בדרכם .ואין ידע מדעי שימנע
את התנהלותם הטבעית של דברים .אתה יכול לבקש מרופא שיניים להתבונן בפה שלך ,אך גם אם יוכל לתקן
את השיניים ,לשיניים יש את הדרך הטבעית שלהם .בסופו של דבר אף לרופא השיניים יש אותן בעיות ,בסוף
הכל מתפרק.
.52
מה יכול להיות וודאי? כלום! אין כלום מלבד רגשות .סבל עולה ,נשאר ,אחר כך חולף .אחר-כך אושר מחליף
סבל – רק זה .מלבד זה ,אין כלום .אך אנו אנשים אבודים הרצים ואוחזים ברגשות ללא הפסקה .רגשות אינם
אמיתיים ,רק השינויים אמיתיים.
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קארמה
.53
כאשר אלו אשר אינם מבינים את הדהרמה אינם נוהגים כיאות .הם מסתכלים סביב להבטיח שאיש אינו מתבונן
בהם .אך הקארמה שלנו תמיד מתבוננת .אנחנו באמת לעולם לא נחמוק מכלום.
.54
מעשים טובים מביאים תוצאות טובות ,מעשים רעים מביאים תוצאות רעות .אל תצפה מהאלים לעשות דבר
למענך ,או מהמלאכים להגן עליך ,או מימים של מזל לעזור לך .דברים אלו אינם אמת .אל תאמין בהם .אמונה
בהם תגרום לסבל .תמיד תמתין ליום הנכון ,לחודש הנכון ,לשנה הנכונה ,למלאכים ,או להגנת האלים בדרך הזו
מנת חלקך תהיה רק סבל.
התבונן במעשיך אתה ובדיבורך ,בקארמה שלך .בעשיה טובה תירש טּוב ,בעשיה רעה תירש רֹוע.
.55
דרך תרגול נכון ,אתה מאפשר לקארמה הישנה שלך להתפוגג .בידיעה כיצד דברים עולים וחולפים ,אתה יכול
רק לשים לב ולהניח לדברים להסתיים .כאשר יש לך שני עצים :אם אתה מדשן ומשקה אחד ולא מטפל בשני,
אין שאלה איזה מהם יגדל ואיזה מהם ימות.
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.56
כמה מכם הגיעו ממרחק אלפי מילין ,מאירופה ומאמריקה וממקומות אחרים רחוקים מאד בכדי להקשיב
לדהרמה כאן במנזר נונג פה פונג .והנה אתם שהגעתם ממרחק ועשיתם מאמץ גדול להיות כאן ,ומאידך אנשים
החיים כאן מחוץ לחומות המנזר ומעולם לא נכנסו בשער .זה מאפשר לכם להעריך יותר קארמה טובה ,האם לא
כך?
.57
כאשר אתה עושה משהו רע ,אין מקום שתוכל למצוא בו מסתור .גם אם אחרים לא ראו אותך ,אתה חייב
לראות את עצמך .גם אם תתחבא בבור עמוק ,עדיין תמצא את עצמך שם .אין אפשרות שתעשה רע ותחמוק
מתוצאות ,ובאותה דרך ,למה שלא תראה את הטוהר של עצמך? אתה רואה הכל – השלווה ,הכעס ,החופש,
השקט ,השיעבוד .אתה רואה כל אלו בעצמך.
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תרגול מדיטציה
.58
אם תרצה להמתין ולפגוש את הבודהה העתידי ,אל תתרגל .קרוב לוודאי שתהיה בסביבה זמן מספיק ארוך בכדי
לראותו כשיבוא.
.59
שמעתי אנשים אומרים" :שנה זו היתה גרועה עבורי" ".כיצד?" "הייתי חולה כל השנה .לא יכולתי לתרגל בכלל".
הו! אם הם לא יתרגלו כשהמוות קרוב מתי הם בכלל יתרגלו? אם הם מרגישים בטוב ,האם אתה חושב שהם
יתרגלו? לא .הם ילכו לאיבוד באושר .גם אם הם סובלים הם לא מתרגלים ,הם ילכו לאיבוד בסבל .אני לא יודע
מתי אנשים חושבים שזה הזמן המתאים לתרגול.
.60
כבר פירטתי את לוח הזמנים והחוקים של המנזר .אל תחרגו מהכללים הקיימים .כל מי שעושה זאת אין בו
כוונה אמיתית לתרגל .למה יצפה אדם כזה? אם לא יתרגל ,אף אם יישן על-ידי כל יום ,הוא לא יבחין בי .אף
אם יישן על-יד הבודהה הוא לא יבחין בבודהה אם לא יתרגל.
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.61
אל תחשוב שישיבה בעיניים עצומות זה תרגול .אם אתה חושב כך ,מהר שנה את מהלך מחשבתך .תרגול קבוע
הוא להיות במודעות בכל תנוחה ,ישיבה ,הליכה ,עמידה או שכיבה .כאשר קמים מישיבה ,אל תחשוב שאתה
מסיים מדיטציה ,אלא רק שאתה משנה תנוחות .אם תחשוב כך תהיה בשלוה .באשר תהיה תמיד אמץ לעצמך
תרגול זה .כך בתוכך תהיה מודעות יציבה.
.62
"כל עוד לא השגתי הארה מושלמת שאין למעלה ממנה ,לא אקום ממקום זה ,אף אם ייבש דמי ".כאשר תקרא
משפט זה בספרים ,אתה עלול לחשוב כי תנסה זאת על עצמך .שתעשה זאת כמו הבודהה .אך לא חשבת
שהמכונית שלך קטנה .המכונית של הבודהה גדולה ,ממש גדולה .הוא יכול היה לעשות זאת בבת-אחת .עבורך
זה סיפור אחר עם המכונית הקטנה ,הזעירה ,שלך .כיצד תוכל לעשות זאת מהר? זה סיפור אחר לגמרי.
.63
הלכתי לכל-מקום לחפש מקומות לתרגל בהם מדיטציה .לא הבחנתי שהמקום כבר שם ,בלב שלי .כל המדיטציה
היא ממש שם בתוכך .לידה ,זיקנה ,מחלה ומוות הם בתוכך .נסעתי ברחבי ארץ עד שהתמוטטתי מעייפות .רק
אז ,כאשר חדלתי ,מצאתי את שחיפשתי ...בתוכי.
.64
אנו לא מתרגלים מדיטציה בכדי לראות גן-עדן ,אלא בכדי לסיים סבל.
.65
במדיטציה אל תיאחז במראות או באורות ,אל תתעלה או תיפול איתם .מה כל כך נפלא לגבי אור? לפנס שלי יש
זאת .זה לא יכול לעזור לנו להשתחרר מהסבל שלנו.
.66
ללא מדיטציה אתה עיוור וחרש .לא קל לראות את הדהרמה .אתה חייב לתרגל מדיטציה בכדי לראות מה
שמעודך לא ראית .האם נולדת מורה? לא .קודם צריך ללמוד .טעם הלימון חמוץ רק כאשר טעמת ממנו.
.67
כאשר אתה יושב במדיטציה ,עם כל מחשבה שתחלוף בך אמור" :זה לא ענייני!"
.68
עלינו לתרגל כאשר אנו עצלים ,ולא רק כאשר אנו מלאי מרץ ובמצב רוח .זה התרגול בדרך הלימוד של הבודהה.
כשלעצמנו ,אנו מתרגלים רק כאשר אנו חשים בטוב .כיצד נוכל להתקדם כך? אם נתרגל בהתאם לגחמות שבנו
כיצד נקטע את זרם זיהומי-התודעה?
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.69
בכל מה שנעשה עלינו לראות את עצמנו .קריאת ספרים אינה מעלה דבר ,הימים עוברים ,אך אנו לא רואים את
עצמנו .היודע לתרגל מתרגל בכדי לדעת.
.70
כמובן שקיימות עשרות טכניקות למדיטציה ,אך הכל מסתכם בזה :פשוט הנח .בוא לכאן למקום הרגוע ,הרחק
מן הקרב למה שלא תנסה?
.71
רק לחשוב על תירגול זה כמו לזנק על הצל ולהחטיא את המהות.
.72
כשתירגלתי כמה שנים בלבד ,לא נתתי אמון בעצמי .אך לאחר שצברתי יותר ניסיון למדתי לתת אמון בלב שלי.
כאשר יש לך הבנה עמוקה זו ,למרות מה שקורה ,אתה יכול לתת לזה לקרות ,והכל יעלה וייעלם .תגיע לנקודה
שהלב יאמר לעצמו מה לעשות.
.73
למעשה גרוע יותר להיקלע לשלווה בתירגול מדיטציה ,מאשר להיות בסערת-נפש ,מאחר ומסערת-נפש תרצה
להימלט ,בעוד שתהיה מרוצה להישאר בשלווה ולא לעשות כלום .אל תיאחז באושר העולה ממדיטצית תובנה.
.74
מדיטציה הינה על התודעה והתחושות שלה .היא לא משהו שצריך לרדוף אחריה להיאבק עליה .נשימה ממשיכה
בעת שעובדים .הטבע אחראי לתהליכים הטבעיים .כל שעלינו לעשות זה לנסות להיות מודעים ,להתכנס פנימה
בכדי לראות בבהירות .זו היא מדיטציה.
.75
רשלנות היא לא לתרגל נכון .להיות רשלן זה להיות כמת .שאל עצמך אם יהיה לך זמן לתרגל כאשר תמות? שאל
עצמך בקביעות" :מתי אמות?" אם נהרהר בזה בכל שניה התודעה שלנו תהיה עירנית ,דריכות תהיה תמיד
נוכחת ,ובעקבותיה תשומת-לב .חכמה תעלה ,בראיה ברורה של כל הדברים כפי שהם באמת .תשומת לב מגנה
על התודעה כך שבכל זמן נתון ,יום ולילה התודעה מודעת לתחושות העולות .להיות בתשומת-לב זה לראות את
עצמך-פנימה .לראות את עצמך-פנימה זה להיות דרוך .אדם דרוך הוא זה המתרגל כראוי.

24

.76
בסיס התרגול הוא להיות ישר וזהיר; שנית ,להימנע מעשית רע; שלישית ,להיות צנוע בלב פנימה ,להיות מרוחק
ומסתפק במעט .אם אנו מדברים מעט ומסתפקים במעט בשאר הדברים ,אנו נראה את עצמנו ללא הפרעה.
לתודעה יהיה בסיס של מוסר ,ריכוז וחכמה.
.77
בתחילה אתה ממהר להתקדם ,ממהר לסגת וממהר לעצור .אתה ממשיך לתרגל כך עד אשר אתה מגיע לנקודה
שבה נראה שלהתקדם זה-לא-זה ,לסגת זה-לא-זה וגם לעצור זה-לא-זה! זה נגמר .אין להתקדם ,אין לסגת ואין
לעצור .זה נגמר .ממש שם תמצא שבאמת אין כלום.
.78
זכור :אינך עושה מדיטציה בכדי לזכות במשהו ,אלא בכדי להיפטר מדברים .אנו עושים מדיטציה ללא תשוקה
אלא עם עזיבה .אם אתה רוצה משהו ,לא תמצא אותו.
.79
לב הדרך הוא די קל  .אין צורך בהסברים ארוכים .הנח לאהבה ולשנאה ותן לדברים להיות .זה כל מה שאני
עושה בתרגול שלי.
.80
ל שאול את השאלות הלא נכונות מראה שאתה עדיין כלוא בספק .דיבור על תירגול הוא טוב ,אם זה עוזר
להגיגים .אך רק בך תלוי לראות את האמת.
.81
אנו מתרגלים כדי ללמוד להניח ,לא כדי להגביר את היאחזותנו .הארה מופיעה כשמפסיקים את הרצון למשהו.
.82
אם יש לך זמן לשים-לב ,יש לך זמן למדיטציה.
.83
לאחרונה מישהו שאל אותי" :כאשר אנו מתרגלים מדיטציה ודברים שונים עולים בתודעה ,האם עלינו לחקור
אותם או רק לראותם באים והולכים?" אם אתה רואה מישהו שאינך מכיר עובר לידך ,יתכן שתהרהר" :מי הוא
זה? לאן הוא הולך ? מה הוא מתכוון לעשות?" אך אם אנו מכירים את האדם ,מספיק להבחין בו חולף.
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.84
בתרגול ,השתוקקות יכולה להיות ידידה או אויבת .כידידה היא גורמת לנו לרצות לתרגל ,להבין ,לסיים סבל.
אך השתוקקות תמידית למשהו שעדיין לא ברור מהו ,לרצות דברים שיהיו שונים משהם ,רק גורם ליותר סבל,
זה המצב שתשוקה יכולה להיות אויבת .בסופו של דבר ,אנו חייבים לעזוב את כל התשוקות שלנו ,אף את
התשוקה להארה .רק אז נוכל להיות חופשיים.
.85
פעם מישהו שאל את אג’ הן צ'ה על הדרך שבה הוא מלמד מדיטציה" :האם אתה משתמש בשיטה של שיחה
יומית עם התלמידים שלך בכדי לדעת את מצב-התודעה שלהם?
אג’הן צ'ה ענה" :כאן אני מלמד תלמידים לבחון בעצמם את מצב-תודעתם .אולי נזיר כועס היום ,או אולי עלתה
בו תשוקה .אני לא יודע זאת ,אך הוא אמור לדעת .הוא לא צריך לבוא לשאול אותי על כך .נכון?"
.86
חיינו הם אסופה של יסודות .אנו משתמשים במושגים המכלילים שאנו רגילים להשתמש בהם לתאר דברים,
אנו נצמדים למושגים ומתיחסים אליהם כאל אמת .למשל ,אנו נותנים שמות לאנשים ודברים .אם נחזור
להתחלה לזמן שלפני שניתנו שמות ,ונקרא לגברים "נשים" ולנשים "גברים"  -מה יהיה ההבדל? אך עתה אנו
נצמדים לשמות ולמושגים ,וכך יש לנו מלחמת מינים ועוד מלחמות אחרות .מדיטציה היא כדי לראות מבעד
לכל זה; ואז נוכל להגיע אל הבלתי מותנה ולהיות בשלום ,לא במלחמה.
.87
יש אנשים הנכנסים לנזירות מתוך אמונה ,אך לאחר מכן רומסים את תורת הבודהה .הם יודעים טוב יותר ,אך
מסרבים לתרגל נכון .היום אלו המתרגלים הם באמת מעטים.
.88
תאוריה ותרגול – תאוריה ,זה לדעת את שם צמח המרפא .תירגול ,לחפש אחר צמח המרפא ולהשתמש בו.
.89
רעש  -אתה אוהב את קולות הציפורים אך לא את זה של מכוניות .אתה מפחד מאנשים ומרעשים ,אתה רוצה
לחיות לבד ביער .הנח לרעש ושמור על התינוק .ה״תינוק״ הוא התרגול שלך.
.90
נזיר שרק הוסמך שאל לעצתו של אג׳הן צ׳ה לנזירים החדשים בתרגול מדיטציה  .״אותו הדבר כמו לאלו
שמתרגלים זמן ארוך״ ענה אג'הן צ'ה .ומה הוא זה? ״רק תתמיד״  ,הוא ענה.
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.91
אנשים אומרים שהלימוד של הבודהה נכון ,אך בלתי אפשרי לתרגלו בחברה .הם אומרים ״אני צעיר לכן אין לי
אפשרות לתרגל ,אך כשאזדקן אני אתרגל״  .האם תאמר :״אני צעיר לכן אין לי זמן לאכול ,אך כשאזדקן אני
אוכל?״ אם אדקור אותך במקל שהיה באש ,האם תאמר :״אני סובל אך מאחר ואני חי בחברה אני לא יכול
להתחמק מזה?״
.92
לב התרגול הבודהיסטי הוא מוסר ,ריכוז וחכמה .מוסר שומר על שלמות הגוף והדיבור .הגוף הוא משכן
התודעה .כך שלתרגול יש דרך המוסר ,דרך הריכוז ודרך החכמה .זה כמו חתיכת עץ שנחתכה לשלושה קטעים,
אבל זה באמת אותו בול עץ .לא נוכל לסלק גוף ודיבור .אנו חייבים לתרגל עם הגוף והתודעה .כך שבאמת ,מוסר,
ריכוז וחכמה הם איחוד הרמוני שעובד ביחד.
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אין-אני
.93
אישה מבוגרת המסורה לדהרמה ומתגוררת באזור סמוך באה כעולה לרגל למנזר ואט-פה-פונג .האישה אמרה
לאג'הן צ'ה שתוכל להישאר זמן קצר ,מפני שעליה לחזור לביתה לטפל בנכדיה ,וכן מפני שהיא גברת מבוגרת,
על כן שאלה אם אפשר לתת לה שיחת דהרמה מתומצתת .אג'הן צ'ה ענה בעצמה רבה" :הי ,הקשיבי! אין כאן
איש ,רק זה! אין בעלות ,אין מי שיזדקן ,שיהיה צעיר ,שיהיה טוב או רע ,חלש או חזק .רק זה ,זה הכל – אסופת-
יסודות שונים של הטבע המתנהלים בדרכם הם ,הכל ריק .אף אחד לא נולד אף אחד לא מת! אלו המדברים על
לידה ומוות מדברים כילדים בורים .בשפה של הלב ,של הדהרמה ,אין דבר כלידה ומוות".
.94
היסוד האמיתי של הלימוד הוא לראות את העצמי כריק .אך אנשים באים ללמוד את הדהרמה כדי להעצים את
השקפת -העצמי ,כך שאינם רוצים לחוות כאב או קושי .הם רוצים שהכל יהיה נוח .הם רוצים להתעלות על
הכאב ,אך אם עדיין קיים אני ,כיצד אי פעם יעשו זאת?
.95
לאחר שמבינים זה כה קל .זה כה פשוט וישיר .כאשר דברים נעימים עולים ,תבין שהם ריקים .כאשר דברים
לא נעימים עולים ,ראה שאינם שלך .הם חולפים .אל תראה אותם כאתה ,או אל תראה עצמך כבעלים שלהם.
אתה חושב שעץ הפאפאיה הוא שלך ,אז למה לא תיכאב כאשר גודעים אותו אם אתה מבין זאת ,אז התודעה
שלך באה לאיזון .כאשר התודעה באיזון ,זו הדרך הנכונה ,הלימוד הנכון של הבודהה ,הלימוד שמוביל לשחרור.

28

.96
אנשים אינם לומדים את מה שמעבר לטוב ורע .זה מה שהם אמורים ללמוד" .אני אהיה כזה; אני אהיה הזה"
הם אומרים .אך לעולם לא אומרים" :אני לא אהיה כלום מפני שבאמת אין כלל 'אני'" .את זה אינם לומדים.
.97
לכשתבין את אין-אני ,אז עול -החיים ייעלם .תהיה בשלוה עם העולם .כאשר אנו רואים מעבר לעצמי ,אנו לא
נאחזים בשמחה ואנו יכולים להיות שמחים באמת .למד להניח ללא מאבק ,פשוט להניח ,רק להיות כפי שאתה
– ללא אחיזה ללא היצמדות – חופשי.
.98
כל גוף מכיל את ארבעת היסודות ,אדמה ,מים ,אוויר ואש .כאשר הם מתאחדים הם יוצרים גוף זכר או נקבה
שאנו מכנים בשם זה או אחר בכדי לזהותם ביתר קלות .אך למעשה אין איש שם – רק אדמה ,מים ,אוויר ואש.
אל תתרגש או תוקסם מכך .אם באמת תתבונן בכך ,לא תמצא איש שם.
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שלווה
.99
שאלה :למה דומה שלווה?
תשובה :מהו בלבול? ובכן ,שלווה היא סוף הבלבול.
.100
שלווה נמצאת באותו מקום שכעס וסבל נמצאים .לא ניתן למצוא אותה ביער או על פיסגת הר ,היא לא מועברת
על-ידי מורה .במקום שאתה חווה סבל ,אתה יכול למצוא חופש מסבל .ניסיון לברוח מסבל הוא למעשה ריצה
לקראתו.
.101
אם אתה מניח-לדברים מעט ,תהיה לך מעט שלווה .אם אתה מניח-לדברים הרבה ,תהיה לך שלווה רבה .אם
אתה מניח-לדברים לחלוטין ,תהיה לך שלווה מוחלטת.
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.102
למעשה ,באמת ,אין בבני האדם ולא כלום .כל מה שאנו עשויים להיות הוא רק בתחום התופעות .למרות זאת,
אם נלך מעבר למראות ונראה את האמת ,נראה שאין כלום שם אלא איפיונים אוניברסלים – תחילה לידה,
באמצע השתנות ,ולבסוף חידלון .זה כל מה שיש .אם נראה שכל הדברים הם כך ,שום בעיה לא תתעורר .אם
נבין זאת ,שלווה וסיפוק יהיו מנת חלקנו.
.103
הבחן בין טוב לרע ,בין אם תנדוד למרחקים או תתגורר במקום אחד .לא תוכל למצוא שלווה על הר ולא במערה.
אף אם תלך למקום שבו הבודהה הגיע להארה לא תתקרב לאמת.
.104
הסתכלות מחוץ לעצמי פירושה השוואה והבחנה .לא תמצא אושר בדרך זו .גם לא תמצא שלווה אם תבזבז זמנך
בחיפוש אחר אדם מושלם או מורה מושלם .הבודהה לימד אותנו להתבונן בדהרמה ,באמת ,ולא על אנשים
אחרים.
.105
כל אחד יכול לבנות בית מעץ ולבנים ,אך הבודהה לימד אותנו שבית כזה הוא לא בית אמיתי .זה בית בעולם
והוא מתאים למוסכמות העולם .הבית האמיתי שלנו הוא שלווה פנימית.
.106
היער הוא שליו ,מדוע אתה אינך? אתה נאחז בדברים הגורמים לבילבול שלך .הנח לטבע ללמד אותך .הקשב
לשירת ציפורים והנח לדברים .אם תדע טבע תדע דהרמה .אם תדע דהרמה תדע טבע.
.107
לחפש אחר שלווה זה כמו לחפש צב עם שפם .לא תוכל למצוא אותו .אך כאשר לבך מוכן ,השלווה תחפש אחריך.
.108
מוסר ,ריכוז ותבונה יחדיו הם ממרכיבי הדרך .אך עדיין דרך זו אינה הלימוד האמיתי ,למעשה לא מה שהמורה
רצה ,אלא רק הדרך שתיקח אותך לשם .למשל ,כשאתה נוסע על הדרך מבנגקוק לוואט פה פונג; הכביש הוא
הכרחי לנסיעה ,אך אתה לא מחפש את הדרך אלא את מנזר וואט פה פונג .באותו אופן ,אנו יכולים לומר שמוסר,
ריכוז ,ותבונה הם מחוץ לאמת המוחלטת של הבודהה אך הם הדרך המובילה לאמת .כאשר שלושת הגורמים
האלו יתפתחו ,התוצאה תהיה שלווה נפלאה ביותר.
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סבל
.109
קיימים שני סוגי סבל :הסבל המוביל לעוד סבל ,והסבל המוביל לסיומו של סבל .הראשון הוא בשל היאחזות
בתענוגות חולפים ודחיה מלא-נעים ,מאבק מתמשך של יום אחרי יום לרוב האנשים .השני הוא סבל אשר מופיע
כאשר אתה מאפשר לעצמך לחוש במלואו את השינוי המתמיד בחוויה – עונג ,כאב ,שמחה וכעס  -ללא פחד וללא
דחיה .הכאב של החוויה שלנו מוביל לאי-פחד ושלווה.
.110
אנו רוצים ללכת בדרך הקלה ,אך אם אין כאב ,אין תבונה .להיות בשל לתבונה ,אתה באמת חייב להישבר
ולבכות בתירגול שלך לפחות שלוש פעמים.
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.111
אנו לא הופכים לנזירים ונזירות בכדי לאכול היטב ,לישון היטב ולהיות בנוחות מירבית .אלא בכדי לדעת סבל:
 כיצד לקבל אותו... כיצד להיפטר ממנו... כיצד לא לגרום לו...על כן אל תעשה דבר שיגרום לסבל ,כגון התמכרות לחמדנות ,או שהסבל לעולם לא יעזוב אותך.
.112
באמת ,אושר הוא סבל במסווה ,אך בצורה כל כך מעודנת שקשה לראות זאת .כאשר אתה נאחז באושר ,זה
כהיאחזות בסבל ,אך אתה אינך מבחין בזה .כאשר אתה נאחז באושר ,לא ניתן לנער מעליך את הסבל הטבוע
באושר .הם בלתי נפרדים כפי שהם .הבודהה לימד אותנו להבין סבל ,לראות אותו כמזיק שאינו נפרד מאושר,
לראותם שווים.
על כן היה זהיר! כאשר אושר עולה ,אל תהיה מלא שמחה ,אל תיסחף .כאשר כאב עולה ,אל תתייאש ,אל תאבד
עצמך לתוכו.
ראה שלשמחה ולכאב יש אותו ערך.
.113
כאשר עולה כאב ,תבין שאין מי שהכאב שלו .אם אתה חושב שהכאב הוא שלך ,האושר הוא שלך ,לא תוכל
למצוא שלווה.
.114
אנשים סובלים יחפשו כיצד להיפטר מסבל .אם אנו לא סובלים ,אם אנו לא מעמיקים להרהר ,תבונה לא תיוולד.
ללא תבונה ,אנו לא יודעים .מבלי לדעת איננו יכולים להשתחרר מכאב – זו הדרך שבה זה קורה.
על כן אנו חייבים להתאמן ולהחזיק מעמד בתירגול שלנו .וכאשר נתבונן בעולם לא נפחד כקודם .זה לא
שהבודהה היה מואר מחוץ לעולם אלא בתוך העולם עצמו.
.115
התמכרות חושית ועינויי נפש הם שתי דרכים שהבודהה הרתיע מפניהן .אלו הם אושר וסבל .אנו מדמיינים
שהשתחררנו מסבל ,אך לא השתחררנו .אנו נאחזים באושר .אם אנו נאחזים באושר ,נסבול שוב .ככה זה ,אך
אנשים חושבים ההפך.
.116
אנשים הסובלים במקום אחד ,ילכו למקום אחר .כאשר סבל עולה שם ,הם שוב ימלטו למקום אחר .הם סבורים
שהם נמלטים מהסבל ,אך הם לא .הסבל הולך עמם .ומבלי להכיר בכך אנשים ממשיכים לשאת את הסבל.
אם איננו יודעים סבל ,לא נדע את סיבת הסבל .אם לא נדע את סיבת הסבל ,לא נדע את הפסקת הסבל .אין דרך
להימלט.
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.117
לתלמידים היום יש ידע רב יותר מאשר לתלמידים בעבר .יש להם כל מה שהם זקוקים לו ,הכל נוח יותר .אך יש
להם הרבה יותר סבל ובלבול מאשר בעבר .למה זה כך?
.118
אל תהיה בודהיסטווה; אל תהיה מואר ,אל תהיה שום דבר .אם אתה בודהיסטווה ,תסבול; אם אתה מואר,
תסבול; אם תהיה משהו בכלל ,תסבול.
.119
אהבה ושנאה שניהם סבל ,בשל התשוקה .להשתוקק זה סבל; להשתוקק שלא יהיה זה סבל .אף אם תקבל כל
מה שתרצה ,זה עדיין סבל מפני שכאשר יש לך את זה ,תמיד תחיה בפחד לאבד את זה .איך תחיה באושר עם
פחד?
.120
כאשר אתה כועס ,האם זה מרגיש טוב או רע? אם זה מרגיש רע ,למה לא תשליך את הכעס מעליך? למה לטרוח
לשמור אותו? איך תוכל לאמר שאתה חכם ואינטיליגנטי אם אתה נאחז בדברים אלו? לפעמים התודעה גורמת
למריבות במשפחה או לבכי כל הלילה .אך עדיין ,אנו ממשיכים להתרגז ולסבול .אם אתה רואה את הסבל
שבכעס ,השלך אותו .אם לא תשליך אותו  ,הוא ימשיך לגרום לך סבל אינסופי ללא הפוגה .כך הוא עולם-הקיום
הלא-מסופק .כשמכירים עולם זה ניתן לפתור את בעיית הסבל.
.121
אישה רצתה לדעת כיצד להתנהל עם כעס .שאלתי אותה של מי הכעס כאשר הכעס שלה עולה? ענתה שהכעס
הוא שלה .אם כך ,אם באמת הכעס שייך לה ,ברור שהיא תוכל לומר לכעס להסתלק ,האין זה כך? אך הכעס לא
שלה ולכן אינו מציית לפקודותיה .אחיזה בכעס כאילו זה רכוש פרטי יגרום סבל .אם הכעס באמת היה שייך
לנו ,היה גם מציית לנו .אם הכעס לא מציית לנו ,המשמעות שהוא תעתוע .אל תתפתה לכך .בין אם התודעה
שמחה או עצובה ,אל תטעה בה ,הכל תעתוע.
.122
אם אתה בטוח במה שאינו בטוח ,אתה תסבול.
.123
הבודהה תמיד כאן ,מלמד .הווכח בעצמך .יש אושר ויש אומללות .יש עונג ויש כאב .הם תמיד כאן .כאשר אתה
מבין את טבעו של עונג הכאב ,שם אתה רואה את הבודהה ,שם אתה רואה את הדרך .הבודהה והדהרמה חד
הם.
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.124
כאשר הוגים בהם ,אנו רואים שאושר וסבל שווים ,כמו קור וחום .חום האש יכול לשרוף אותנו למוות ,קור
הקרח יכול להקפיא אותנו למוות .אף אחד מהם לא חזק יותר .אותו דבר עם אושר וסבל ,בעולם כל אחד חושק
באושר ואינו רוצה בסבל .להארה אין שום תשוקה .יש בה רק שלווה.
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מורה
.125
אתה המורה של עצמך .התבוננות במורה לא תפתור את הספקות שלך .חקור את עצמך בכדי למצוא את האמת
– בתוכך ,לא מחוץ לעצמך ,ידיעת עצמך היא החשובה ביותר.
.126
אחד מהמורים שלי אכל מהר מאד .למרות שהיה אומר לנו לאכול לאט ובתשומת לב ,הוא עצמו השמיע קולות
בעודו אוכל .כאשר התבוננתי בו כעסתי .אחר כך למדתי :יש אנשים שנוהגים מהר אך בזהירות; אחרים נוהגים
לאט ולמרות זאת גורמים לתאונות רבות .אל תיצמד לכללים ,לצורות חיצוניות .כאשר אתה מתבונן באחרים
לא יותר מעשרה אחוז מזמנך ,ובעצמך תשעים אחוז מהזמן ,התרגול שלך נכון.
.127
קשה ללמד תלמידים .יש היודעים אך אינם טורחים לתרגל .יש שאינם יודעים ולא מנסים ללמוד .איני יודע מה
לעשות איתם .למה לבני אדם יש תודעה כזו? לא טוב להיות בור ,אך גם אם אני אומר להם ,הם לא מקשיבים.
אנשים כל כך מלאים בספקות בתירגול שלהם .תמיד יש להם ספקות .הם רוצים הארה אך אינם רוצים ללכת
בדרך .זו מבוכה .כאשר אני אומר להם לעשות מדיטציה ,הם חוששים ,ואם לא חוששים ,הם ישנוניים .רוב הזמן
הם רוצים לעשות את הדברים שאיני מלמד .כואב להיות מורה.
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.128
לו היינו יכולים לראות בקלות את האמת שבלימוד תורת הבודהה ,לא היינו זקוקים למורים רבים כל כך .כאשר
אנו מבינים את המורים ,אנו עושים רק מה שמתבקש מאיתנו .הקושי של אנשים ללמוד נובע מכך שאינם
מקבלים את הלימוד ומתווכחים עם המורים ועם הלימוד .בפני המורה הם מתנהגים מעט טוב יותר ,אך מאחורי
גבו הם נעשים גנבים! קשה מאד ללמד אנשים.
.129
אני לא מלמד את התלמידים שלי לחיות ולתרגל ברשלנות .אך זה מה שהם עושים כאשר אינני בסביבתם .כאשר
השוטר בסביבה ,הגנבים מתנהגים יפה .אם הוא שואל האם יש גנבים בסביבה ,כמובן כולם יאמרו שאין ,שלא
ראו מעולם גנב .אך מיד כאשר השוטרים אינם ,הם שוב עושים זאת .זה היה גם בזמנו של הבודהה .לכן התבוננו
בעצמכם ואל תתעניינו במעשיהם של אחרים.
.130
מורי ם אמיתיים מדברים רק על התירגול הקשה של לוותר או להיפטר מהעצמי .למרות כל מה שיכול לקרות,
אל תנטוש את המורה .הנח לו להדריך אותך ,מפני שכל כך קל לשכוח את הדרך.
.131
הספקות שלך לגבי המורה שלך יכולות לעזור לך .קח מהמורה מה שטוב ,והיה ער לתירגול שלך .התבונה היא
להשגיח על עצמך ולהתפתח.
.132
אל תאמין למורה רק מפני שהוא אומר שפרי הוא מתוק וטעים .טעם אותו בעצמך ואז כל הספקות יחלפו.
.133
מורים הם אלו המצביעים על כיוון הדרך .לאחר הקשבה למורה ,בין אם אנו הולכים בדרך ומתרגלים בעצמנו
ובכך קוטפים את פרי-התירגול או שאיננו הולכים בה ,זה תלוי אך ורק בכל אחד מאיתנו.
.134
לעתים ללמד זו עבודה קשה .מורה הוא כפח-אשפה שאנשים משליכים בו את כל תסכוליהם ובעיותיהם .ככל
שתלמד יותר אנשים ,תהיה לך בעיה גדולה יותר להיפטר מאשפה .אך לימוד הוא דרך נפלאה לתרגל דהרמה.
אלו המלמדים סבלנותם והבנתם גדלה.
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.135
מורה אינו באמת יכול להסיר את הקשיים שלנו .הוא רק משאב בחקירת הדרך ,הוא אינו יכול לעשותה ברורה.
למעשה כל מה שהמורה אומר אינו ראוי להקשבה .הבודהה לא הילל אמונה באחרים .אנו חייבים להאמין
בעצמנו .זה קשה ,כן ,אך זה באמת כך .אנו מתבוננים החוצה ולא ממש רואים .אנו חייבים להחליט לתרגל
באמת .ספקות אינם נעלמים על-ידי שאלות לאנשים אחרים ,אלא דרך התירגול הבלתי-פוסק שלנו.
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הבנה ותבונה
.136
אף אחד ואף דבר אינם יכולים לשחרר אותך אלא ההבנה שלך.
.137
חולה נפש ואדם מואר שניהם מחייכים ,המואר יודע למה בעוד שחולה הנפש אינו יודע.
.138
אדם חכם מתבונן באחרים ,הוא מתבונן בתבונה ולא בבורות .כאשר אדם מתבונן בתבונה ,הוא יכול ללמוד
הרבה .אך אם אדם מתבונן בבֹורּות ,הוא יבחין רק בפגמים.
.139
הבעיה האמיתית עם אנשים בימינו שהם יודעים אך לא עושים .זה עניין אחר אם הם לא עושים מפני שאינם
יודעים; אך אם הם סוף-סוף יודעים ועדיין לא עושים ,מה הבעיה?
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.140
למדנות חיצונית של כתבים אינה חשובה .כמובן ספרי הדהרמה הינם תקינים ,אך אינם נכונים .הם אינם נותנים
הבנה נכונה .לראות את המילה "כעס" בדפוס אינו זהה להתנסות בכעס .רק התנסות שלך עצמך יכולה לתת לך
היווכחות אמיתית.
.141
כאשר אתה רואה דברים בתובנה אמיתית ,אין היאחזות בהם .הם באים – נעימים ולא נעימים – אתה רואה
אותם באים אך אין היאחזות .הם באים וחולפים .גם כאשר עולים הזיהומים הגרועים ביותר ,כמו חמדנות
וכעס ,יש מספיק תבונה לראות את טבעם החולף ולאפשר להם להתפוגג .בכל אופן אם נגיב להם ,על-ידי חיבה
ואי-חיבה ,זו לא תבונה .אתה תגרום לעצמך רק יותר כאב.
.142
כאשר אנו יודעים את האמת ,אנו נעשים אנשים שאין להם צורך לחשוב הרבה ,אנו נעשים בעלי תבונה .אם איננו
יודעים ,אנו חושבים ולא מתנהלים בתבונה .חשיבה רבה ללא תבונה הינה סבל נוראי.
.143
בימים אלו אנשים אינם מחפשים אחר האמת .אנשים לומדים על מנת לרכוש ידע המספיק להשיג פרנסה ,לגדל
את ילדיהם ולדאוג להם ,זה הכל .עבורם חשוב יותר להיות פיקח מאשר להיות חכם.
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מוסר
.144
היו זהירים בשמירת כללי התרגול שלנו .מוסר הוא תחושת בושה .מה שיש לנו ספקות לגביו  -איננו צריכים
לעשות או לומר .זהו מוסר .טוהר הוא להיות מעבר לספקות.
.145
קיימות שתי רמות לתירגול .השלב הראשון מהווה את הבסיס ,שהוא פיתוח מוסר ,כללי התירגול ,בכדי להביא
אושר והרמוניה בין אנשים .השלב השני הוא תירגול הדהרמה במטרה יחידה להביא לשחרור הלב .שחרור זה
הינו מקור של תבונה וחמלה והוא הסיבה האמיתית לתורת הבודהה .הבנת שני שלבים אלו היא הבסיס לתירגול
אמיתי.
.146
מידות טובות ומוסר הם אביהם ואימם של הדהרמה המתפתחת בתוכנו .הם מספקים לה את המזון וההדרכה
המתאימים.

41

.147
מוסר הוא הבסיס להרמוניה בעולם שבו אנשים יחיו באמת כבני אדם ולא כחיות .לב התירגול הוא פיתוח של
מידות טובות.
שמור על כללי התירגול .טפח חמלה וכבוד לכל חי .נהג בתשומת לב במעשים ודיבור .חייך יהיו פשוטים וטהורים
אם תהיה מוסרי .התודעה תהיה נדיבה ,בהירה ושקטה כאשר מוסר הוא הבסיס לכל עשיה .באווירה זו תתפתח
מדיטציה בקלות.
148
שמור על המוסר כגנן המטפל בצמחים שלו .אל תיאחז בגדול ולא בקטן ,בחשוב ושאינו חשוב .יש אנשים הרוצים
קיצורי-דרך .הם אומרים" :שכח מריכוז ,אנו נלך ישר לתובנה; שכח ממוסר ,אנו נתחיל בריכוז ".להיאחזויות
שלנו יש הרבה תירוצים.
.149
מאמץ נכון ומידות טובות הם לא שאלה של עשיה חיצונית אלא מודעות פנימית תמידית ואיפוק .כך ,צדקה,
אם ניתנת בכוונה טובה ,יכולה להביא אושר לאדם ולאחרים .אך מוסר חייב להיות שורש הצדקה בכדי שתהיה
טהורה.
.150
הבודהה לימד אותנו להימנע מרע ,לעשות טוב ,ולטהר את הלב .התירגול שלנו הוא להיפטר ממה שנטול-ערך
ולשמור על מה שיש לו ערך .האם עדין יש בלבך דבר -מה רע או לא מיומן? בוודאי! אם כך מדוע לא לנקות את
הבית? אבל תירגול אמת אינו רק להיפטר ממה שרע ולטפח את הטוב .זה רק חלק מכך .בסופו של דבר אנו
חייבים ללכת מעבר לטוב ולרע .לבסוף יש חופש הכולל הכל ואי-השתוקקות אשר ממנה אהבה ותבונה יזרמו
בטבעיות.
.151
עלינו להתחיל ממש כאן ,במקום בו אנו נמצאים ,ישירות ובפשטות .כאשר שני הצעדים הראשונים ,השקפה
נכונה ומוסר ,הושלמו ,אז הצעד השלישי של עקירת זיהומי-התודעה יופיע בטבעיות ללא תכניות מדוקדקות.
כאשר יש אור ,איננו דואגים כיצד לסלק את החושך ,ואיננו מתפלאים לאן החשיכה נעלמה .אנו רק יודעים שיש
אור.
.152
להליכה בעקבות כללי התרגול שלושה שלבים .הראשון הוא לקחת על עצמך אותם ככללי-תירגול הניתנים לנו
על ידי המורים שלנו .השני עולה כאשר אנו לוקחים על עצמנו לציית להם .אך לאלו ברמה הגבוהה ביותר,
הנעלים ,לא נחוץ לחשוב על כללי התירגול ,על נכון ולא נכון .מוסר אמת נובע מתבונה היודעת את ארבעת
האמיתות הנעלות ופועלת מתוך הבנה זו.
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.153
כמה נזירים פושטים גלימותיהם בכדי ללכת לחזית הקרב במקום בו כל יום מתעופפים כדורים סביבם .הם
מעדיפים זאת כך .הם באמת רוצים ללכת .סכנה סובבת אותם מכל צד ובכל זאת הם מוכנים ללכת .מדוע אינם
רואים את הסכנה? הם מוכנים למות מאש רובים אך אף אחד לא מוכן למות תוך כדי טיפוח מידות טובות .זה
מוזר ,האם לא כן?

43

שונות
.154
אחד מתלמידי אג'הן צ'ה צריך היה לעבור ניתוח בברך .למרות שהרופאים הבטיחו לו שתוך כמה שבועות הברך
תחלים ,חודשים לאחר מכן עדיין לא החלימה הברך .כאשר פגש באג'הן צ'ה שוב הוא התלונן ואמר" :הם אמרו
שלא יקח זמן כה רב ,לא היה צריך לקרות כך" .אג'הן צ'ה צחק והשיב לו" :אם זה לא היה צריך להיות כך ,זה
לא היה כך".
.155
אם מישהו נותן לך בננה צהובה ,מתוקה ומדיפה ריח טוב אך רעילה ,האם תאכל אותה? רוב האנשים יאכלו.
הם יודעים שתשוקה היא רעל ,אך הם בכל אופן "אוכלים" אותה.
.156
ראה את הזיהומים שלך ,דע אותם כפי שאתה יודע את רעל הקוברה .אתה לא תחזיק את הקוברה מפני שאתה
יודע שיש ביכולתה להרוג אותך .ראה את הנזק בדברים המזיקים ואת המועיל בדברים המועילים.
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.157
תמיד אנו לא מסופקים .בפרי מתוק ,אנו מתגעגעים לחמוץ; בפרי חמוץ ,אנו מתגעגעים למתוק.
.158
כאשר בכיסך דבר המדיף ריח רע ,כל מקום שאליו תלך יריח רע .אל תאשים את המקום.
.159
במזרח הבודהיזם כיום הוא כעץ גבוה אשר אולי נראה מלכותי ,אך יכול לתת רק פרי קטן וחסר טעם .הבודהיזם
במערב הוא כשתיל שעדיין אינו נושא פרי ,אך צפונה בו יכולת לתת פרי גדול ומתוק.
.160
כיום אנשים חושבים יותר מדי .יש להם הרבה דברים להתעניין בהם ,אך שום דבר לא יוביל אותם להגשמה.
.161
רק מפני שאתה מכנה אלכוהול "בושם" אתה יודע ,זה לא אומר שיהפוך לבושם ,אך אתם כאשר אתם רוצים
לשתות אלכוהול ,אתם אומרים שזה בושם ,ובכן שתו זאת .אתם בוודאי משוגעים!
.162
אנשים מתבוננים תמיד החוצה ,על אנשים ודברים .למשל ,הם מסתכלים באולם זה ,ואומרים" :או ,זה אולם
כה גדול!" למעשה זה לא גדול בכלל .בין אם זה נראה גדול או לא ,תלוי בנקודת המבט שלך .למעשה האולם
הזה הוא בגודל של האולם הזה ,לא גדול ולא קטן .אך אנשים נוהים אחר התחושה שלהם כל הזמן .הם כל כך
עסוקים בהסתכלות סביב ולהביע דעות על מה שהם רואים כך שאין להם זמן להסתכל על עצמם.
.163
יש אנשים שמשתעממים ,נמאס להם ,הם עייפים מהתירגול ומתעצלים .הם אינם יכולים לשמור על הדהרמה
בתודעה שלהם .אך אם אתה נוזף בהם ,הם לעולם לא ישכחו זאת .יש שיזכרו זאת למשך כל חייהם ולא יסלחו
לך על כך .אך בלימוד של הבודהה ,נאמר לנו להיות מתונים ,מאופקים ,לתרגל מודעות ,למה הם שוכחים דברים
אלו שוב ושוב? למה אנשים לא לוקחים דברים אלה ללב?
.164
לראות עצמינו טובים מאחרים אינו נכון .לראות עצמנו שווים לאחרים אינו נכון .לראות עצמינו נחותים
מאחרים אינו נכון .אם נחשוב שאנו טובים יותר ,תתעורר בנו גאווה .אם נחשוב שאנו שווים לאחרים ,לא ננהג
בכבוד וענווה בזמן המתאים .אם נחשוב שאנו נחותים מאחרים ,נהיה מדוכאים מהמחשבה שאנו נחותים,
שנולדנו במזל רע וכו' .פשוט הנח לכל אלה!
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.165
אנו חייבים להניח למצבים ולא להתנגד להם .ובכל זאת אנו מבקשים שמצבים יצייתו למישאלות שלנו .אנו
מחפשים אחר מיני אמצעים לארגן אותם או לעשות הסכמים איתם .אם הגוף נעשה חולה וכואב ,אנו לא רוצים
בכך ,ולכן אנו מדקלמים סוטרות שונות .אנו לא רוצים שהגוף יכאב .אנו רוצים לשלוט בו .הסוטרות האלו
נעשות לטקס מיסטי ,הגורם לנו להיות יותר מסובכים בהיאחזות .זה מפני שאנו מדקלמים את הסוטרות בכדי
לרפא מחלה ,או לחיות שנים רבות יותר וכדומה .למעשה הבודהה נתן לנו לימוד זה בכדי שנדע את האמת על
הגוף שלנו ,כך שנוכל להרפות ולוותר על מאוויינו ,אך במקום זאת אנו חוזרים ומדקלמים את אותן סוטרות
ומגבירים את האשליה שבנו.
.166
דע את גופך ,לבך ,והתודעה שלך .תסתפק במועט .אל תיאחז בלימוד .אל תיאחז ברגשות.
.167
יש אנשים החוששים מנדיבות .הם חוששים מניצול ודיכוי .בטיפוח נדיבות ,אנו רק מדכאים חמדנות והיאחזות.
זה מאפשר לטבע האמיתי שלנו לבטא עצמו ולהיות קל וחופשי יותר.
.168
אם תאחז באש הבאה מבית שכנך ,האש תהיה חמה .אם תאחז באש שאחזה בביתך ,גם זו תהיה חמה .לכן
בשום אופן אל תאחז באש שיכולה לשרוף אותך ,לא חשוב מה או מהיכן היא.
.169
אנשים מבחוץ יכנו אותנו משוגעים בשל היותנו חיים כך ביער ,יושבים כפסלים .אך איך הם חיים? הם צוחקים,
בוכים ,כל-כך שקועים בדברים עד שמפעם לפעם הם הורגים את עצמם או אחד את השני בשל חמדנות ושנאה.
מי הוא באמת המשוגע?
.170
יותר מאשר רק ללמד אנשים ,אג'הן צ'ה אימן אנשים בעזרת יצירת אווירה כללית ומצב מיוחד בו יוכלו ללמוד
יותר על עצמם .הוא היה אומר דברים אלו" :ממה שאני מלמד אתכם ,אתם מבינים אולי  ".15%או" :הוא נזיר
כחמש שנים ,על כן הוא מבין  ".5%נזיר צעיר היה אומר בתגובה לדברים אלו" :על כן אני מבין  1%מאחר ואני
נמצא כאן שנה אחת" ".לא" ענה אג'הן צ'ה" .בחמשת השנים הראשונות אין בכלל אחוזים ,ובשנה החמישית,
יש לך ".5%
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.171
אחד מתלמידי אג'הן צ'ה נשאל אם אי-פעם יפשוט את הגלימה ,אם ילבש את גלימתו הצהובה עד יום מותו.
התלמיד ענה שקשה לחשוב על כך ,למרות שאין לו תכנית לפשוט את הגלימה ,הוא לא יכול להחליט שלעולם
לא יפשוט את הגלימה .כאשר הוא מתבונן בדבר ,הוא אמר ,מחשבותיו נראות חסרות משמעות .אג'הן צ'ה ענה:
"זה שאין להן משמעות זו הדהרמה האמיתית".
.172
כאשר מישהו שאל את אג'הן צ'ה למה בתאילנד שהיא מדינה בודהיסטית קיים פשע כה רב ,או למה בהודו-סין
היה אי-סדר כה גדול ,הוא ענה" :אלו שעושים את הדברים המזיקים האלו אינם בודהיסטים .זה לא בודהיזם
העושה זאת .אלו אנשים העושים זאת .הבודהה מעולם לא לימד לעשות כך".
.173
פעם מבקר שאל את אג'הן צ'ה אם הוא מואר .הוא ענה" :אני כעץ ביער .ציפורים באות ,יושבות בין ענפיו אוכלות
פירותיו .לציפורים הפרי אולי מתוק או חמוץ או כל דבר אחר .אך העץ לא יודע דבר על כך .הציפורים אומרות
מתוק או חמוץ ,אך מנקודת מבטו של העץ זה ציוץ הציפורים בלבד".
.174
מישהו העיר" :אני יכול להתבונן בתשוקה ודחיה בתודעה שלי ,אך קשה להתבונן באשליה. ".
ענה אג'הן צ'ה" :כאשר אתה רוכב על סוס האם אתה שואל היכן הסוס?"
.175
אי-אלֶ ה אנשים נעשים נזירים מתוך אמונה אך לאחר מכן נכשלים בלימוד תורת הבודהה .הם אינם מכירים את
עצמם טוב יותר .בימים אלה מעטים הם אלו שבאמת מתרגלים ,משום שקיימים הרבה מכשולים לעבור אותם.
אך אם הלימוד אינו טוב ,הנח לו למות; אם אינו מת ,עשה אותו טוב.
.176
אתה אומר שאתה אוהב את החברה שלך במאה אחוז .בבקשה ,הפוך בה את הפנים החוצה ותראה כמה אחוז
ממנה אתה עדיין אוהב .או אם אתה מתגעגע לאהובת לבך כל כך כאשר אינה עמך ,למה לא תבקש ממנה שתשלח
לך צנצנת עם הצואה שלה .בצורה כזו ,כאשר תחשוב עליה ותתגעגע ,תפתח את הצנצנת ותריח .מגעיל? מה הוא
זה שאתה אוהב? מה הוא זה שגורם ללבך לפעום כמו מכתש אורז כל פעם שנערה עם גוף ממש מושך עוברת
לידך או כאשר אתה מריח את הבושם שלה באוויר? מה הוא זה ,מה הם הכוחות האלו? הם מושכים ושואבים
אותך .אך אתה לא ממש נלחם בהם ,לא-כן? בסופו של דבר יש מחיר לכך ,אתה יודע?
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.177
יום אחד עבר אג'הן צ'ה ליד ענף גדול וכבד שהיה מונח על השביל ורצה להזיזו מהדרך .הוא סימן לתלמיד
להחזיק בצד אחד בעודו מחזיק בצידו האחר ,וכאשר הם אחזו בענף והיו מוכנים להשליכו שאל" :האם זה
כבד?" ולאחר שהשליכו את הענף ליער ,הוא שאל שוב" :עכשיו ,האם זה כבד?" כך לימד אג’הן צ'ה את תלמידיו
לראות את הדהרמה בכל דבר שאמרו או עשו .במקרה זה ,הוא הדגים את התועלת שב"להרפות" .
.178
אחד מתלמידיו של אג’הן צ'ה הוציא תקע של רשמקול משקע ובטעות נגע בשיני המתכת כשעדיין היו מחוברים.
הוא קיבל מכת-חשמל ושמט אותו מיד .אג'הן צ'ה הבחין בכך ואמר" :או! איך קרה שהרפית כה מהר? מי אמר
לך להניח?"
.179
הנזירים הזרים החליטו לחגוג את חג המולד .הם הזמינו כמה אנשים מחוץ למנזר וכן את אג’הן צ'ה להצטרף
אליהם .האנשים שאינם נזירים נטו לכעס וחשד ,באמרם מדוע בודהיסטים חוגגים חג מולד? אג'הן צ'ה נשא
דברים על דת ואמר":ככל שאני מבין ,הנצרות מלמדת אנשים לעשות טוב ולהימנע מרע ,ממש כשם שהבודהיזם
אומר ,אז מה הבעיה? מכל מקום ,אם אנשים כועסים על רעיון חגיגת חג המולד ,ניתן לתקן זאת  .לא נקרא לזה
חג מולד ,נקרא לזה ". "Christ-Buddhamas
כל דבר שנותן לנו השראה לראות מהי האמת ולעשות טוב הוא תירגול נכון .אתם יכולים לקרוא לו בכל שם".
.180
בתקופה מסויימת פליטים היו נוהרים מלאוס וקמבודיה לתאילנד .ארגוני צדקה רבים באו לעזור להם .זה גרם
לכמה נז ירים מהמערב לחשוב שאין זה נכון לנזירים ונזירות בודהיסטים לשבת ביער בעוד ארגוני דת אחרים
עוזרים בפועל להקל על מצוקת הפליטים .על כן הם פנו לאג'הן צ'ה והביעו דאגה .כך הוא ענה" :טוב לעזור
במחנות פליטים .זו באמת חובתנו איש לרעהו כבני אדם .אך לדעת את הטרוף בו אנו חיים בכדי להנהיג אחרים
לדעת את הטרוף שלהם זה הריפוי היחיד .כל אחד יכול ללכת ולספק בגדים ואוהלים ,אך כמה יכולים להיות
ביער ולשבת בכדי להכיר את התודעה שלהם? כל עוד איננו יודעים כיצד 'להלביש ''ולהאכיל' את תודעת
האנשים ,תהיה קיימת בעית פליטים במקום כלשהו בעולם".
.181
אג'הן צ'ה הקשיב לתלמיד שלו כאשר דיקלם את סוטרת הלב .כאשר סיים ,אג'הן צ'ה אמר" :גם לא ריקות ...
לא בודהיסטווה ".אז הוא שאל" :מהיכן באה הסוטרה?" התלמיד ענה" :על פי השמועה היא נאמרה על-ידי
הבודהה"" .אין בודהה" ענה אג'הן צ'ה .אז אמר" :אלו הם דיבורים על החכמה העמוקה ,מעבר לכל המוסכמות.
איך אנו יכולים ללמד בלעדיהן? עלינו להשתמש בשמות לדברים ,האין זה כך?"
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.182
בכדי להיות אדם נעלה אנו חייבים לעבור שינויים ללא הרף עד אשר רק הגוף נשאר .התודעה משתנה לחלוטין
אך הגוף נשאר .יש מצבים של חום ,קור ,כאב ומחלה כרגיל .אך התודעה משתנה ורואה לידה ,זיקנה ,מחלה
ומוות לאורה של האמת.
.183
מישהו ביקש את אג'הן צ'ה לדבר על הארה; האם יוכל לתאר את ההארה שלו? כאשר כולם סביבו חיכו בקוצר
רוח לשמוע את התשובה ,הוא אמר" :לא קשה להבין הארה .קחו בננה ושימו אותה בפה ,ואז תדעו מהו טעם
בננה .צריך לתרגל בכדי לחוות הבנה ,ולהתמיד בכך .אם זה היה כל כך קל להיות מואר ,כל אחד היה עושה זאת.
אני התחלתי ללכת למקדש כשהייתי בן שמונה ,אני נזיר כארבעים שנים .אך אתה רוצה לעשות מדיטציה לילה
אחד או שניים ומיד לחוות הארה .אינך יושב והופ! – והנה אתה יודע .ואינך יכול להשיג מישהו שינשוף על ראשך
ויעשה אותך מואר".
.184
דרך העולם היא לעשות דברים מסיבה מסוימת ,קבלת משהו בתמורה ,אך בבודהיזם אנו עושים דברים ללא כל
מחשבת-רווח .אם איננו רוצים דבר בכלל ,מה נשיג? לא נשיג דבר! כל מה שנשיג הוא רק סיבה לסבל ,על כן אנו
מתרגלים לא להשיג דבר .אלא רק את השקטת התודעה.
.185
הבודהה לימד להניח לכל דבר שאין בו מהות אמיתית של משכן .אם תניח לכל תראה את האמת .אם לא ,לא
תראה .זו הדרך שדברים קורים בה .כאשר תבונה תתעורר בך ,תראה אמת בכל דבר שתתבונן בו .אמת זה כל
מה שתראה.
.186
לב "ריק" אין פרושו ריק שאין בו מאומה .זה ריק מרוע ,ומלא בתבונה.
.187
אנשים אינם מהרהרים בגיל זיקנה ,מחלה ומוות .הם רק אוהבים לדבר על אי-הזדקנות ,אין-מחלה ,ואין-מוות,
כך שהם לעולם לא מפתחים את התחושה הנכונה לתירגול דהרמה.
.188
האושר של רוב האנשים תלוי בכך שדברים יתנהלו בהתאם לרצונם .הם צריכים שכולם בעולם יאמרו להם
דברי-נועם .האם זו הדרך למצוא אושר? האם זה אפשרי שכל אחד בעולם יאמר רק דברי-נועם? אם זה כך ,מתי
בכלל תמצא אושר?
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.189
עצים ,הרים ומטפסים כולם חיים בהתאם לאמת שלהם .הם צומחים ומתים בהתאם לטבע שלהם .הם נשארים
שלווים .אך לא אנו בני-האדם .אנו עושים מהומה על כל דבר .אך הגוף נוהג בדרכו הטבעית :נולד ,מזדקן ולבסוף
מת .הוא פועל בהתאם לטבע .מי שמקווה שדברים יהיו אחרת רק יסבול.
.190
אל תחשוב שעל-ידי לימוד רב וידיעה רבה תדע את הדהרמה .זה כמו לומר שראית כל מה שיש לראות רק מפני
שיש לך עיניים ,או ששמעת כל שיש לשמוע מפני שיש לך אוזניים .אתה רואה אך לא ראיה מלאה .אתה רואה
רק עם "עין-חיצונית" .לא עם "עין-פנימית" .אתה שומע עם "אוזן-חיצונית",לא עם "אוזן-פנימית".
.191
הבודהה לימד אותנו לוותר על כל צורות הרוע ולטפח מידות טובות .זוהי הדרך הנכונה .לימוד בדרך זו זה כמו
שהבודהה אסף והניח אותנו על תחילת הדרך .כאשר הגענו לדרך ,אם הולכים בה לאורכה או לא ,זה תלוי בנו.
תפקידו של הבודהה מסתיים בדיוק שם .הוא מראה לנו את הדרך ,את אשר נכון ואת אשר לא נכון .זה מספיק;
השאר תלוי בנו.
.192
אתה חייב לדעת את הדהרמה לעצמך .לדעת לעצמך פירושו לתרגל לעצמך .אתה יכול להיות תלוי במורה רק
בחמישים אחוז מהדרך .גם הלימוד שאני לימדתי הוא חסר ערך כשלעצמו ,גם אם הוא שווה שמיעה .אך אם
תאמין לכל רק מפני שאמרתי כך לא השתמשת בלימוד נכון .אם תאמין לי לחלוטין ,אתה תהיה טיפש .להקשיב
ללימוד ,לראות את התועלת ,תרגל אותו בעצמך ,ראה זאת בתוך עצמך ...זה הרבה יותר מועיל.
.193
לפעמים כאשר עושים מדיטציה בהליכה ,גשם קל מתחיל לרדת אני מפסיק ונכנס פנימה ,אך אז אני חושב על
הפעמים שעבדתי בשדות האורז .קמתי לפני עלות השחר ולובש שוב את המכנסיים הרטובות מיום אתמול .אחר
כך הייתי הולך להוציא את הבאפלו מהמכלאה שלו מתחת לבית .הכל היה בוצי שם .הייתי תופס את החבל
שהיה מכוסה בצואת הבאפאלו .וזנבו של הבאפאלו היה נע ומפזר לכל עבר צואה ואני כוסיתי בצואה מכף רגל
ועד ראש .כפות רגלי היו כואבות והייתי חושב לעצמי" :למה החיים כה אומללים?" ועתה אני רוצה להפסיק את
מדיטציית-ההליכה ...מה יעשה לי מעט גשם? עם מחשבה זו בתירגול עודדתי עצמי.
.194
איני יודע עם מי לדבר על כך .אנו מדברים על דברים שצריך לפתח ועל אלו שעליהם צריך לוותר ,אך באמת אין
מה לפתח ואין על מה לוותר.
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הזמנה
"כל אשר אמרתי עד עכשיו אלו רק מילים .כאשר אנשים באים לראות אותי ,אני צריך לומר משהו .אך
מוטב לא לדבר על דברים אלו יותר מדי .מוטב להתחיל תירגול ללא דיחוי .אני הנני כחבר טוב המזמין
אתכם ללכת להיכן שהוא .אל תהססו ,רק התחילו ללכת .לא תצטערו על כך".

